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 Elnök Úr jelentem! 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata 2015-ben újult meg. Az első 

néhány évben felívelő szakasz következett, azonban a jelenlegi, illetve az előző évi munkánk 

inkább csak felszínen tartja a tagozatot. Ennek hátterében leginkább a Budapestre, illetve más 

magyarországi városokba költöző tevékeny munkát végző kollégák kiesése áll. Így a 

maroknyi valóságos tag mennyisége továbbra is apad.  

Pedig továbbra is szoros együttműködés zajlik Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a debreceni Honvédtemető-Hősök Temetője gondnoksága, az MH 5.Bocskai 

István Lövészdandár, a Honvédség és Társadalom Baráti kör Debreceni Szervezete, egyéb 

sport- és katonai szervezetek, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni 

Tagozata között. Közös feladatokban veszünk részt, amelyek egyszerre kutatási és szellemi, 

valamint szervezési, tevékenységi részt is magukba foglalnak. Mindezt úgy végezzük, hogy 

vállalt feladataink között kiemelt helyen van a hadtudományt, hadtörténelmet, hadisír-kutatást 

népszerűsítő foglalkozások, előadások szervezése a fiatal korosztály bevonásával. Mindehhez 

elengedhetetlen, hogy itt Debrecenben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 

Kollégium növendékeinek, illetve vezetőségének segítségét is igénybe vegyük, velük 

együttműködjünk.  

Azonban engedje meg elnök úr, hogy folyamatában mutassam be a 2019-es évet. 

Az első félév most is nagyrészt kutatómunkával telt el, melynek legfőbb tudományos 

résztvevője a magam személyén kívül Csákvári Sándor, a társaság tagja és Martinkovits 

Katalin, a debreceni tagozat titkára volt, akik folytatták a mai Hajdú-Bihar megye 

településeinek Nagy Háborús veszteséglistáinak összeállítását. Ennek nyomán született meg A 



Debreceni Honvédtemető és Hősök temetője – Forrásközlések és tanulmányok a 

szabadságharc debreceni ütközetének 170 éves évfordulójára című könyv, amelynek 

kiadásában oroszlánrészt vállalt a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára 2019-ben. 

Valamint egy DVD kiadására is sor került. Ez egy olyan adattár, amely Hajdúsámson első 

világháborús veszteséglistáját tartalmazza. Ebben az esetben is ki kell emelnem Martinkovits 

Katalin, titkárasszony munkáját, aki főállása szerint a MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

Könyvtárát vezeti. 

A kutatások nyomán díjazással ismerték el a szerzőket 2019. október 23-án.  

Az „Elfeledett emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport tagjai közül a 

kutatócsoport érdekében kifejtett szakmai tevékenységéért elismerésben részesült: 

Dr. Mazsu János történész, az Őrváros Közalapítvány kuratóriumának elnöke, a 

debreceni Értéktár Bizottság elnöke, a kutatócsoport történészszakmai vezetője a 

Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozata elismerésben részesült. 

Szendiné dr. Orvos Erzsébet az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltárosa, 

igazgatója, a kutatócsoport levéltárszakmai vezetője a Honvédelemért Kitüntető Cím III. 

fokozata elismerésben részesült. 

Dr. Kovács Ilona az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltárosa, kutatócsoport 

levéltárszakmai támogatója a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata elismerésben 

részesült. 

Martinkovits Katalin az MH 5. Bocskai István Lövészdandár könyvtárosa, a 

kutatócsoport könyvtárszakmai támogatója a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozata 

elismerésben részesült. 

2019. március 29-én 14 fővel megalakult a Debreceni Honvéd Sportegyesület Békessy 

Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztálya. Melynek megalakulásában én magam, mint a MHTT 

Debreceni Tagozatának elnöke tevékeny részt vállaltam. Feladataim közé felvállaltam az 

egykori katonai olimpikonokra való emlékezés eszméjének népszerűsítését. 

Mindemellett „A másik főváros” címmel rendezett egész napos tanácskozás 

létrejöttében is segítő kezet nyújtottak 2019. július 4-én a Magyar Hadtudományi Társaság 

Debreceni Tagozatának tagjai. A szimpóziumot a 20. Kárpát-medencei Ifjúsági Nyári 

Egyetem részeként szervezték meg a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában. Célja 



volt, hogy felidézzék a cívisváros milyen szerepet töltött be az 1848/49-es szabadságharc 

idején. Emellett a Magyar Honvédséget érintő aktualitások is szóba kerültek, így például szó 

esett biztonságpolitikáról (amely szintén a debreceni tagozat vállalt feladata) vagy arról, 

milyen a helyzete, szerepvállalása ma egy magyar katonának. 

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium növendékeivel több ízben 

részt vettünk a felújított debreceni Honvédtemető-Hősök Temetőjében tartott hadtudományi 

előadásokon, melyeket szintén a debreceni tagozat munkatársai, valamint jómagam 

szerveztünk, bonyolítottunk. 

Nyíregyházán 2019. szeptember 30-án ünnepélyes keretek között átadták az MH 2. 

Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred bázisául szolgáló épületet. Az eseményen, melynek 

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr volt a kiemelt védnöke, mint a MHTT Debreceni 

Tagozatának elnöke, tevékeny részt vállaltam, valamint moderátori szerepkört is elláttam. 

Az egykori katonai olimpikonokra való emlékezés népszerűsítését célzó munkámhoz 

kötődik a Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylettel való együttműködés is. A szervezet 

önkéntes kutatói hosszú, kitartó, szorgalmas munkával összeállították a Hajdú-Bihar Megye 

és Debrecen városhoz kötődő élsportolók, olimpián részt vettek eredményeit. Kilencvenhét 

olyan olimpikonról gyűjtöttek adatot, akik valamilyen formában kötődtek, kötődnek a 

térséghez, megyéhez, Debrecenhez és az újkori olimpiák valamelyikén, vagy többen 

képviselték hazánk színeit. Parádiné Kenéz Tündével, a Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész 

Egylet titkárával összefogva 2019. november 14-én a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola 

és Kollégium dísztermében előadássorozatot, valamint kiállítást és diákvetélkedő sorozatot 

indítottam útjára.  

2019-ben is kiemelt fontosságú volt számunkra a MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

éves rendezvénytervének támogatása, továbbá az együttműködés erősítése a környezetünkben 

tevékenykedő katonai és civil szervezetekkel. Elmondható, hogy csaknem valamennyi 

rendezvényünk, tevékenységünk más társadalmi és katonai szervezetekkel együttműködve 

valósult meg. 

Tervek 2020-ra:  

- A környező települések háborús veszteséglistáinak további feltárása, egyéb 

társadalmi szervezetekkel együttműködve 



- Debreceni katonai (tárgyi és szellemi) kulturális örökség feltárása, kutatási 

eredmények folyamatos közzététele, más társadalmi szervezetekkel 

együttműködve 

- Konferencia-előadássorozat szervezése a középiskolás és egyetemista korosztály 

érdeklődésének felkeltésére, fő tekintettel a hadtudományt, hadtörténetet, hadisír-

kutatást népszerűsítő előadásokra, valamint a biztonságpolitikai kérdésekre. 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni tagozatának legjelesebb partnerei:  

AKSD Kft. 

Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztálya 

Debreceni Egyetem 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Debrecen Városi Televízió Kft 

Déri Múzeum, Debrecen 

Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet 

Honvédség és Társadalom Baráti Kör 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 

Magyar Hadtudományi Társaság 

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 

MH 2. Katonai Igazgatási Központ 

MH 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 

MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

Őrváros, Debrecen szerepe Magyarország XX. századi történelmében közalapítvány 

 

Debrecen, 2020. január 29. 
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